
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องรอ้งทุกข์/เสนอความคิดเหน็ 

ไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 



การประมวลผลและวิเคราะห์เรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น  
ไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

๑. สถิติการใช้บริการจำแนกตามช่องทางการร้องทุกข์ เปรียบเทียบข้อมูลกับปีงบประมาณที่ผ่านมา 

ลำดับ
ที ่

ช่องทางการติดต่อ 

จำนวนการติดต่อ (ครั้ง) สัดส่วน 
เพิ่ม/ลด 
ร้อยละ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ไตรมาสที่ ๓  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ไตรมาสที่ ๓ 

๑ สายด่วนของรัฐบาล ๑๑๑๑ ๓๗,๖๗๙ ๒๙,๒๒๕ - ๒๒.๔๔ 
๒ ตู้ ปณ. ๑๑๑๑/ไปรษณีย์/โทรสาร ๑,๒๙๗ ๑,๔๙๕ ๑๕.๒๗ 
๓ เว็บไซต์ (www.1111.go.th) ๒,๑๑๘ ๑,๕๔๗ - ๒๖.๙๖ 
๔ จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑ ๖๐ ๔๙๖ ๗๒๖.๖๗ 
๕ โมบายแอปพลิเคชัน PSC 1111 ๔๔๘ ๙๗๓ ๑๑๗.๑๙ 

รวมทั้งสิ้น ๔๑,๖๐๒ ครั้ง 
๒๕,๓๒๒ เรื่อง 

๓๓,๗๓๖ ครั้ง 
๑๖,๗๔๒ เรื่อง 

- ๑๘.๙๑ 
- ๓๓.๘๘ 

 

  ในไตรมาสที ่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประชาชนยื ่นเรื ่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น  
ผ่านช ่องทางต่าง ๆ รวมทั ้งส ิ ้น ๓๓,๗๓๖ คร ั ้ง เปร ียบเทียบกับสถิต ิการใช ้บร ิการช ่วงเวลาเด ียวกัน                      
ของปีงบประมาณที่ผ่านมา พบว่า ปริมาณเรื่องร้องทุกข์ลดลง คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๙๑ โดยช่องทางที่ประชาชน      
มีการใช้บริการมากที่สุดยังคงเป็นช่องทางสายด่วนของรัฐบาล ๑๑๑๑  เว็บไซต์ (www.1111.go.th) และ            
ตู้ ปณ. ๑๑๑๑/ไปรษณีย์/โทรสาร ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบว่าประชาชนใช้บริการ ณ  จุดบริการประชาชน 
๑๑๑๑ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งคาดว่ามาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)      
มีแนวโน้มลดลง ประกอบกับรัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องส่งผลให้ประชาชนต้องการเดินทาง   
มายื่นเรื่องร้องทุกข์ด้วยตนเอง ณ จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑ เพ่ิมมากขึ้น 
 

 ๒. ผลการดำเนินการเร ื ่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น เปรียบเทียบข้อมูลกับช่วงเวลาเดียวกัน               
ของปีงบประมาณที่ผ่านมา 

  จากแผนภาพแสดงผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น ในไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ      
พ.ศ. ๒๕๖๕ จากจำนวนเรื่องทั้งหมด ๑๖,๗๔๒ เรื่อง ดำเนินการจนได้ข้อยุติ จำนวน ๑๓,๘๙๑ เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ ๘๒.๙๗ และรอผลการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒,๘๕๑ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๐๓ 
และไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ จากจำนวนเรื่องทั้งหมด ๒๕,๓๒๒ เรื่อง ดำเนินการจนได้    
ข้อยุติ จำนวน ๒๒,๗๒๖ เรื ่อง คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๗๕ และรอผลการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง     
จำนวน ๒,๕๙๖ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๒๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส ๓ ... 



- ๒ - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          บทวิเคราะห์ผลการดำเนินการเรื ่องร้องทุกข์ที ่อยู ่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง 

  จากสถิติข้อมูลเรื่องร้องทุกข์พบว่าในไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ มีปริมาณเรื่องร้องทุกข์
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณที่ผ่านมา รวมทั้งผลการดำเนินการจนได้ข้อยุติมีสัดส่วนลดลง
คิดเป็นร้อยละ ๖.๗๘ ซึ่งจากข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ที่อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสังคม          
และสวัสดิการ เศรษฐกิจ และกฎหมาย ตามลำดับ ซึ่งจะได้มีการดำเนินการติดตามเรื่องร้องทุกข์จากหน่วยงาน          
ที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดต่อไป อนึ่งประเด็นปัญหาที่มีความยุ่งยากซับซ้อน การเสนอ
กฎหมาย หรือมีกระบวนการขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้แล้วเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการอาจยังไม่สามารถ
ดำเนินการให้ได้ข้อยุติโดยง่าย 
 

 3.  สถิติการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ของหน่วยงานระดับกระทรวงที่มีผลการแก้ไขปัญหาได้ข้อยุติมากที่สุด 
๕ ลำดับแรก เปรียบเทียบข้อมูลกับช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณที่ผ่านมา  

 
 

   จากผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พบว่า หน่วยงาน
ระดับกระทรวงที ่ม ีผลการแก้ไขปัญหาได้ข ้อยุต ิมากที ่ส ุด ๕ ลำดับแรก ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม             
กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงคมนาคม ตามลำดับ  
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100
94.44 93.46 92.41 91.82 89.01

ไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(ร้อยละ) 

(หน่วยงาน) 

๑๗.๐๓ 

๘๒.๙๗ 

๑๐.๒๕ 

๘๙.๗๕ 

ไตรมาสที ่๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที ่๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ดำเนินการจนได้ข้อยตุ ิ

รอผลการพิจารณาของ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ไตรมาส ๓ ... 



- ๓ - 
   

 
 

  จากผลการดำเนินการเรื ่องร้องทุกข์ ในไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า หน่วยงาน       
ระดับกระทรวงที่มีผลการแก้ไขปัญหาได้ข้อยุติมากที่สุด ๕ ลำดับแรก ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามลำดับ 
 

 4. สถิติการใช้บริการเรื่องร้องทุกข์ ณ จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล  
  ศูนย์บริการประชาชนได้ให้บริการในลักษณะการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว ณ ศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์ของรัฐบาล สรุปผลการดำเนินการในไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ดังนี้ 
  ผลการรับเรื่องร้องทุกข์ ณ จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล  

ประเภท จำนวน หมายเหตุ 

กลุ่มองค์กรเครือข่ายภาคประชาชน ๓๙ กลุ่ม  
ประชาชนรายย่อย 
 - หน่วยงานรับไปดำเนินการโดยตรง 
 - สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
เป็นผู้ดำเนินการ 

๑๖,๗๐๓ ราย 
๑๑,๔๔๑ เรื่อง 
๕,๓๐๑ เรื่อง 

 
 
- เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานหรือ
เป็นกรณีที่ผู้ร้องมีความประสงค์ให้สำนักงาน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู ้ดำเนินการ
หรือเรื่องร้องเรียนที่ต้องใช้ความระมัดระวัง
ในการดำเนินการเพื่อให้ความคุ้มครองผู้ร้อง 
โดยหากส่งให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องโดยตรง     
ผู้ร้องอาจได้รับผลกระทบจากการร้องเรียน 
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93.13 92.08 90.29 88.89 85.71(ร้อยละ) 

(หน่วยงาน) 

ไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๕. ประเด็น ... 



- ๔ - 
 
 ๕. ประเด็นเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนยื่นเรื่องมากที่สุด ๑๐ ลำดับแรก ในไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ เปรียบเทียบข้อมูลกับช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณที่ผ่านมา 

ลำดับ
ที ่

ประเด็นเร่ือง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
ไตรมาสที่ ๓ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
ไตรมาสที่ ๓ 

จำนวนเร่ือง ดำเนนิการ 
จนได้ข้อยุติ 

(คิดเปน็ร้อยละ) 

ลำดับ
ที ่

จำนวนเร่ือง ดำเนนิการ 
จนได้ข้อยุติ 

(คิดเปน็ร้อยละ) 
1 เสียงรบกวน/สั่นสะเทือน 

โดยส่วนใหญ่เป็นกรณี ดังนี้ 
- ขอให้แก้ไขปัญหามลภาวะทางเสียงจาก
สถานบันเทิง สถานประกอบการ ร้านอาหาร 
บ้านเรือน และวัยรุ่นมั่วสุมรวมกลุ่มแข่งขัน
รถจักรยานยนต์ส่งเสียงดังรบกวน 

๑,๓๓๖ ๑,๒๗๗ 
 (๙๕.๕๘) 

๖ ๘๖๒ ๘๔๐ 
(๙๗.๔๕) 

2 ไฟฟ้า 
โดยส่วนใหญ่เป็นกรณี ดังนี้ 
- ขอให้แก้ไขปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้อง 
- ขอให้ซ ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างร ิมทาง     
หม้อแปลงไฟฟ้า สายไฟฟ้า และเสาไฟฟ้า 
- ขอให้ขยายเขตการให้บริการไฟฟ้า 

๙๕๑  ๙๐๒ 
(๙๔.๘๕) 

๒ ๑,๒๗๙ ๑,๒๓๑ 
 (๙๖.๒๕) 

3 โทรศัพท ์
โดยส่วนใหญ่เป็นกรณี ดังนี้ 
-  ขอให ้ปร ับปร ุงระบบการให ้บร ิการ        
ทางโทรศัพท์หมายเลขสายด่วน ๑๔๒๒ 
ของกรมควบคุมโรค หมายเลขสายด่วน 1506 
ของสำนักงานประกันสังคมและหมายเลข
โทรศัพท์พ้ืนฐานของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค 
- ขอชมเชยศ ูนย ์บร ิการข ้อม ูลภาครัฐ       
เพื่อประชาชน หมายเลขสายด่วน 1111       
กด 2  และกด ๐ 

๗๑๐ ๖๑๗ 
 (๘๖.๙๐) 

๕ ๘๙๘ ๘๖๓ 
 (๙๖.๑๐) 

๔ การรักษาพยาบาล 
โดยส่วนใหญ่เป็นกรณี ดังนี้ 
- ขอให้มีความเข้มงวดในการปฏิบัต ิตาม
มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาด      
ของโรคโคว ิ ด – 19 โดยเฉพาะระลอก              
ของสายพันธ์ุโอไมครอน BA.4 และ BA.5 
- ขอให้พิจารณาเกี ่ยวกับการอนุญาตให้
ถอดหน้ากากอนามัย ให ้สอดคล้องกับ
สถานการณ ์ด ้ วยความปลอดภ ัยและ          
ไม่กระทบต่อการใช้ชีว ิตของประชาชน      
ในภาพรวม 
- ขอให้ดำเนินการจัดสรรและฉีดว ัคซีน    
ให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

๖๙๒ 
 

๖๑๔ 
(๘๘.๗๓) 

๑ ๗,๔๖๖ ๖,๘๔๙ 
 (๙๑.๗๔) 

 

๕ ประเด็น... 



- ๕ - 
 

ลำดับ
ที ่

ประเด็นเร่ือง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
ไตรมาสที่ ๓ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
ไตรมาสที่ ๓ 

จำนวน
เร่ือง 

ดำเนนิการ 
จนได้ข้อยุติ 

(คิดเปน็ร้อยละ) 

ลำดับ
ที ่

จำนวนเร่ือง ดำเนนิการ 
จนได้ข้อยุติ 

(คิดเปน็ร้อยละ) 
๕ ประเด็นเกี่ยวกับทรัพย์สิน 

โดยส่วนใหญ่เป็นกรณี ดังนี้ 
- ขอให้แก้ไขปัญหากลุ่มมิจฉาชีพโทรศัพท์
หลอกลวงประชาชน (แก๊งคอลเซ็นเตอร์) 
- ขอให้แก้ไขปัญหากลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวง
ประชาชนผ่านช่องทางออนไลน ์

๕๑๖  ๓๘๖ 
(๗๔.๘๑) 

๑๕ ๒๘๙  ๒๓๕ 
(๘๑.๓๑) 

๖ ถนน 
โดยส่วนใหญ่เป็นกรณี ดังนี ้
- ขอให้ปร ับปร ุงซ ่อมแซม/ก่อสร้างถนน 
พื้นผิวถนน สะพานกลับรถ บาทวิถี ตีเส้น
แบ่งช่องการจราจร ขยายช่องทางจราจร 
ไฟฟ้าส ่องสว ่างร ิมทาง และต ิดต ั ้ งป ้าย
สัญลักษณ์จราจร   
- ขอให้ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนลาดยาง
แอสฟัลต์หรือถนนคอนกรีต 

๔๕๖ ๓๘๖ 
 (๘๔.๖๕) 

๑๑ ๓๗๗ ๓๔๘ 
 (๙๒.๓๑) 

7 น้ำประปา 
โดยส่วนใหญ่เป็นกรณี ดังนี ้
- ขอให ้แก ้ ไขป ัญหาน ้ำประปาไม ่ ไหล           
ไหลอ่อน 
- ขอให้ขยายเขตการให้บริการน้ำประปา 
- ขอให้แก้ไขปัญหาน้ำประปาไม่มีคุณภาพ       
มีลักษณะเป็นสีขุ่น 

๔๔๓  ๔๐๙ 
(๙๒.๓๓) 

๗ ๖๕๒ ๖๑๐ 
 (๙๓.๕๖) 

๘ การเมือง 
โดยส่วนใหญ่เป็นกรณี ดังนี ้
- ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
- ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการชุมนุม    
ทางการเมือง 
- ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน
ของรัฐบาล 

๔๓๒  ๔๒๔ 
(๙๘.๑๕) 

๑๒ ๓๕๒ ๓๔๔ 
(๙๗.๗๒) 

๙ หนี้สินในระบบ 
โดยส่วนใหญ่เป็นกรณี ดังนี ้
- ขอความช่วยเหลือเจรจาไกล่เกลี่ยปัญหา
หนี้สินกับสถาบันการเงิน  
- ขอเสนอความคิดเห็นเกี ่ยวกับการออก
มาตรการปรับลดหนี้และพักชำระหนี ้

๔๒๙ ๑๘๗ 
 (๔๓.๕๙) 

๑๐ ๓๘๖ ๓๓๘ 
 (๘๗.๕๖) 

 

   ๙ ประเด็น ... 
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ลำดับ
ที ่

ประเด็นเร่ือง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
ไตรมาสที่ ๓ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
ไตรมาสที่ ๓ 

จำนวนเร่ือง ดำเนนิการ 
จนได้ข้อยุติ 

(คิดเปน็ร้อยละ) 

ลำดับ
ที ่

จำนวนเร่ือง ดำเนนิการ 
จนได้ข้อยุติ 

(คิดเปน็ร้อยละ) 
๑๐ ประเด็นเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย ชื่อเสียง 

เสรีภาพ 
โดยส่วนใหญ่เป็นกรณี ดังนี้ 
- ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการถูกข่มขู่คุกคาม
และทำร้ายร่างกาย 
- ขอให้เร่งรัดการดำเนินคดีเกี่ยวกับการทำร้าย
ร่างกาย  

๓๔๘  ๒๙๔ 
(๘๔.๔๘) 

๑๓ ๓๓๘ ๒๙๗ 
 (๘๗.๘๗) 

  จากตารางแสดงสถิติเรื ่องร้องทุกข์ที ่ประชาชนยื ่นเรื ่องมากที่สุด ๑๐ อันดับแรก  ของไตรมาสที่ ๓
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ พบว่า เสียงดังรบกวน/สั่นสะเทือนเป็นเรื่องที่ประชาชนร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น     
มากที่สุดเป็นอันดับแรก โดยเรื่องส่วนใหญ่ขอให้แก้ไขปัญหาเสียงดังรบกวนจากสถานบันเทิง สถานประกอบการ 
ร้านอาหาร บ้านเรือน และการมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่นแข่งขันรถจักรยานยนต์ เป็นต้น ประเด็นการแจ้งเหตุเรื่องไฟฟ้า 
โดยเฉพาะการขอให้แก้ไขปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้อง ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างริมทาง หม้อแปลงไฟฟ้า สายไฟฟ้า        
และเสาไฟฟ้า ยังเป็นปัญหาที่ประชาชนแจ้งเข้ามาอย่างต่อเนื่องและเกิดขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศ นอกจากนี้    
การร้องเรียนเรื่องการให้บริการทางโทรศัพท์ โดยขอให้ปรับปรุงการให้บริการโทรศัพท์สายด่วนของหน่วยงานภาครัฐ  
เช่น โทรศัพท์หมายเลขสายด่วน ๑๔๒๒ ของกรมควบคุมโรค หมายเลขสายด่วน ๑๕๐๖ ของสำนักงานประกันสังคม 
และหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ซึ่งมีปัญหาการรอสายนาน สายไม่ว่าง หรือโอนสาย
หลายครั้ง เป็นต้น ปัจจุบันปัญหายังไม่สามารถดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการได้ 

  ทั้งนี้ แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จะมีแนวโน้มลดลง
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีงบประมาณที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงต้องมีการติดตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชิดของการแพร่ระบาดอีกครั้ง เนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูฝนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศ ประกอบกับการเกิดขึ้นของโควิด - 19 สายพันธุ์ใหม่ที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นได้เร็ว รวมถึงการเฝ้าระวังโรค
ฝีดาษวานรที่ขณะนี้พบได้ทั่วโลกและมีการแพร่ระบาดในวงกว้าง นอกจากนี้ประชาชนยังร้องทุกข์เรื่องปัญหาหนี้สิน
ในระบบมีจำนวนเพิ ่มขึ ้น โดยส่วนใหญ่เป็นการขอความช่วยเหลือให้มีการเจรจาไกล่เกลี ่ยปัญหาหนี ้ส ินกับ        
สถาบันการเงิน และเสนอความคิดเห็นให้ภาครัฐออกมาตรการปรับลดหนี้และพักชำระหนี้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า
ประชาชนได้รับผลกระทบจากการไม่ฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ ปัญหาการว่างงานที่เกิดขึ้นมายาวนาน      
และค่าครองชีพที่สูงขึ้น การกู้เงินจากสถาบันการเงินจึงเป็นหนทางหนึ่งที่จะมีเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
ดังนั้น การพักชำระหนี้หรือขยายระยะเวลาผ่อนชำระจึงอาจเป็นมาตรการที่รัฐจะเยียวยาบรรเทาผลกระทบ       
และลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในภาวะเศรษฐกิจขณะนี้  

  อย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องกรณีกลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวงประชาชน         
ที่ปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงประชาชนที่หลากหลายมากขึ้น โดยปรากฏว่ามีเรื่องร้องทุกข์        
ทีป่ระชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการหลอกลวงผ่านช่องทางออนไลน์เพ่ิมมากข้ึน  

 

๖. รายงาน ... 
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 ๖. รายงานสรุปการสอบถามข้อมูล แจ้งเหตุ ร ้องขอความช่วยเหลือ และเสนอข้อค ิดเห็น 
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ           
พ.ศ. ๒๕๖๕       
  ในช ่วงต ั ้งแต ่ว ันท ี ่  ๑ เมษายน – ๓๐ มิถ ุนายน ๒๕๖๕ มีประชาชนสอบถามข้อมูล แจ ้งเหตุ  
ร้องขอความช่วยเหลือ และเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด - 19) ผ่านสายด่วนของรัฐบาล ๑๑๑๑ รวมทั้งสิ้น ๑๙,๐๒๐ เรื่อง ทั้งนี้ สามารถดำเนินการจนได้ข้อยุติ 
จำนวน ๑๘,๖๙๐ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๖ และรอผลการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓๓๐ เรื่อง     
คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๔ จำแนกเป็น 
  ๑) สอบถามข ้อม ูลและแสดงความค ิดเห ็น จำนวน ๑๗,๔๑๒ เร ื ่อง ค ิดเป ็นร ้อยละ ๙๑.๕๕  
โดยประเด็นที ่ประชาชนสอบถามข้อมูลและแสดงความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ การสอบถามข้อมูลแนวทาง           
และข้อปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อ รองลงมาคือ ข้อมูลมาตรการในการช่วยเหลือด้านต่าง ๆ และข้อมูล
สถานการณ์ของการระบาดของโรคโควิด – 19  ตามลำดับ 
  ๒) ร้องขอความช่วยเหลือและแจ้งเหตุ จำนวน ๑,๖๐๘ เรื ่อง คิดเป็นร้อยละ ๘.๔๕ โดยประเด็น                             
ที่ประชาชนขอความช่วยเหลือมากที่สุด ได้แก่ ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการกำหนดมาตรการการดูแลการเยียวยา 
รองลงมาคือ การกำหนดแนวทางและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 และการปรับปรุง          
การให้บริการของหน่วยงาน ตามลำดับ 

 ๗. การแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายและการร้องเรียน ซึ ่งเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาด        
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านช่องทาง ๑๑๑๑ 
  นายกรัฐมนตรีได้แถลงเปิดช่องทางการแจ้งข้อมูลและเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายและการร้องเรียน 
ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามข้อกำหนดออกความตามมาตรา ๙ 
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ผ่านช่องทาง ๑๑๑๑ ในการนี้ 
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยศูนย์บริการประชาชนได้ดำเนินการประมวลผลข้อมูลการแจ้งเบาะแส
การกระทำความผิดที่เป็นสาเหตุแห่งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ผ่าน
ช่องทาง ๑๑๑๑ ตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ รวมจำนวน ๒,๐๙๒ เรื่อง จำแนกเป็น 
 

ลำดับ
ที ่

ประเด็นเร่ือง จำนวนเร่ือง 
(คิดเป็นร้อยละ) 

ผลการดำเนินการ 
ดำเนินการ 
จนได้ข้อยุติ 

(คิดเป็นร้อยละ) 

รอผล           
การพิจารณา 

(คิดเป็นร้อยละ) 
1 แจ้งเบาะแสการกระทำความผิดกรณีบ่อนการพนัน ๑,๓๘๐ 

 (๖๕.๙๗) 
๘๔๐ 

 (๖๑.๔๐) 
๕๔๐ 

 (๗๔.๕๙) 
2 แจ้งเบาะแสการไม ่ปฏิบัต ิตามข้อกำหนดตามความ 

ในมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ และแรงงานเข้าเมืองผิด
กฎหมาย 

 ๗๑๒ 
(๓๔.๐๓) 

๕๒๘ 
 (๓๘.๖๐) 

 ๑๘๔ 
(๒๕.๔๑) 

รวม 
 ๒,๐๙๒ 

(100.00) 
 ๑,๓๖๘ 
(๖๕.๔๐) 

 ๗๒๔ 
(๓๔.๖๐) 

 

 

 

 

 ๘. ปัญหาและอุปสรรค ... 
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8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ 
  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยศูนย์บริการประชาชน ในฐานะเป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
ของรัฐบาลได้รวบรวมศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น 
ผ่านช่องทาง 1111 พบว่า 
           ๘.๑ เรื่องร้องทุกข์ในช่วงไตรมาสที่ ๓ มีอัตราลดลงร้อยละ ๓๓.๘๘ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ ่งประเด็นปัญหาที่ประชาชนร้องทุกข์ ได้แก่ ปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญ           
การส่งเสียงดังรบกวน ปัญหาหนี้สิน ค่าครองชีพ และการให้บริการทางโทรศัพท์ เป็นต้น อนึ่ง ประเด็นเรื่อง   
เหตุเดือดร้อนรำคาญและการส่งเสียงดังรบกวนเป็นปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นได้ง่ายและบ่อยครั้งในทุกพื้นที่ เช่น 
เสียงดังรบกวนจากบ้านเรือนใกล้เคียง ร้านอาหาร หรือการจับกลุ่มมั่วสุมส่งเสียงดัง แต่การแก้ไขกลับดำเนินการ
ได้ยาก จึงส่งผลให้ปัญหาดังกล่าวมีปริมาณสูงในทุกไตรมาส ทั ้งนี ้เพราะปัญหาดังกล่าวเกี ่ยวข้องกับ             
หลายหน่วยงานและกฎหมายหลายฉบับ ขาดความเป็นเจ้าภาพหลักในการแก้ไขให้เกิดผลในภาพรวมอย่างเป็น
รูปธรรม 
           ๘.๒ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับทราบข้อเสนอแนะของผู้รับบริการว่าไม่ได้รับการชี้แจง
หรือรายงานผลการดำเนินการจากหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในระยะเวลาอันสมควร จึงขอให้สำนักงานปลัด         
สำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาและแจ้งให้ประชาชนทราบ
อย่างต่อเนื่อง 
           ๘.๓ ผู้ร้องมีการใช้สิทธิโต้แย้งผลการดำเนินการของหน่วยงานจึงส่งคำร้องขอให้ช่วยเหลือในประเด็น
เดิมมาหลายครั้งและเมื่อชี้แจงผลการดำเนินการของหน่วยงาน ซึ่งไม่เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ร้อง        
หรือพิจารณารวมเรื ่องไว้ เนื ่องจากไม่มีข้อเท็จจริง/หลักฐานใหม่ ส่วนใหญ่ผู ้ร ้องจะฟ้องร้องเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานไปยังหน่วยงาน เช่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
หรือสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์มีความกดดันและมีความเครียดจากการ
ปฏิบัติงาน 

 9. ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ/การปฏิบัติงาน  
  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยศูนย์บริการประชาชนจึงขอเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา         
ในประเด็นดังกล่าวข้างต้น ดังนี้   
  ๙.๑ ขอให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลักกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา เสียงดังรบกวน         
ในระดับพื้นที่ โดยอาจตั้งเป็นคณะทำงานหรือบูรณาการการแก้ไขปัญหาร่วมกับทุกภาคส่วน และในพื้นที่
กรุงเทพมหานครให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้รับผิดชอบหลัก  
  ๙.๒ ขอให้หน่วยงานกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จในการแก้ไขปัญหาและปฏิบัติตามกระบวนการแก้ไข
ปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้เป็นไปตามมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้หากประเด็น
ปัญหาใดที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้แล้วเสร็จ ขอให้แจ้งให้ผู้ร้องทราบความคืบหน้าเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 
          ๙.๓ ขอให้ใช้กลไกของคณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นผู้พิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติในการระงับ/รวมเรื่อง
ร้องทุกข์เพ่ือให้ผู ้ปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์มีความมั่นใจและลดความเครียดจากการปฏิบัติงานหรือการถูก
ฟ้องร้องดำเนินคด ี
   

..............................................................................................  


